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 ■ MAIS CASAS

A entrega das 77 unidades habitacionais 
do Programa Pró-Moradia que estão 
sendo construídas no distrito de Santa 
Eudóxia deve acontecer no próximo mês 
de março. As obras já atingiram 80% do 
cronograma. ► Pág. 2

 ■ SEMINÁRIO OP 

A Prefeitura de São Carlos, a Rede Brasilei-
ra de Orçamento Participativo e o Fórum 
Paulista de Participação Popular realizam 
a 9ª edição do Seminário Repensando o 
OP nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. As 
inscrições já estão abertas. ► Pág. 7

 ■ AVALIAÇÃO FUTSAL

Com o objetivo de compor as equipes 
que representam São Carlos nos Jogos 
Regionais, Jogos Abertos do Interior e no 
Campeonato Paulista, a Associação São-
carlense de Futsal vai realizar nos dias 31/1 
e 2/2 uma avaliação (peneira). ► Pág. 7

 ■ NOVAS VAGAS

A Secretaria Municipal de Educação, com 
o objetivo de atender de forma adequada, 
desenvolve um estudo da população dos 
bairros para aplicar seus investimentos na 
Educação Infantil, pautada na importância 
de seu caráter educativo. ► Pág. 2

 ■ SINASE

O novo vice-coordenador do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), Padre Agnaldo Soares Lima, programa do Governo Federal ligado a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pretende realizar 
um trabalho de prevenção junto aos jovens em conflito com a lei. A intenção é 
levar o exemplo do NAI para todo país. ► Pág. 8
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A entrega das 77 unidades habitacionais do Programa 
Pró-Moradia que estão sendo construídas no distrito 
de Santa Eudóxia deve acontecer em março. As obras 
já atingiram 80% da fase de conclusão, inclusive com 
a implantação da infraestrutura necessária para a 
região em que estão localizadas.

A Prohab (Progresso e Habitação de São Carlos), 
fiscaliza o andamento das obras, que recebem 
os postes de entrada de energia elétrica, redes 
de água e esgoto.
Segundo a diretoria da Prohab, já foi pleiteado junto 
à Prefeitura os recursos para a pavimentação externa 

do empreendimento,  complementando 
o pavimento executado no Conjunto 
Habitacional João Tavoni.
A Prohab também abriu licitação, na modalidade de 
carta convite, para a execução de passeios públicos 
internos, garagens e paisagismo das unidades.

Casas de Santa Eudóxia devem ser entregues em março

Até 2012 novas vagas serão abertas nos CEMEI’s

A Secretaria Municipal de Educação (SME), com o 
objetivo de atingir suas metas e atender a necessidade 
de forma adequada, desenvolve um estudo da 

população dos bairros do município para aplicar 
seus investimentos na Educação Infantil, pautada 
na importância de seu caráter educativo. Baseada 
nestes objetivos, a SME estabeleceu como meta para o 
período de 2009 a 2012 atender 80% da demanda de 0 
a 3 anos (ensino não obrigatório), e a reorganização da 
Educação Infantil, já que na faixa etária de 4 e 5 anos o 
município já atende hoje 100% da demanda. 
Para isto a Prefeitura tem feito uma série de ações 
e investimentos, como por exemplo: reforma e 
ampliação de unidades escolares, construção de 
novos Centros Municipais de Educação Infantil 
(CEMEI’s), contratação de professores, aquisição de 
equipamentos, mobiliários e demais que garantem 
o efetivo funcionamento dessas unidades. São 
aproximadamente 2.300 novas vagas da educação 
infantil projetadas para até 2012 estabelecidas de 
acordo com as demandas apresentadas ou que 
surgirão, conforme surgem novos bairros, programas 
de habitação popular e crescimento natural dos bairros 
existentes. O foco sempre é direcionado à periferia da 
cidade, já que o centro tem hoje uma característica 
bem especial: a população envelheceu e a demanda 
por vagas de educação infantil é pouca e, em alguns 
bairros mais antigos, praticamente inexistentes.
Seguindo a tendência verificada nas principais regiões 
brasileiras, o crescimento da população se dá de forma 
bastante desigual no espaço.  Mesmo dentro de São 
Carlos, as diferenças são marcantes, uma grande faixa 
composta pela região central, bairros mais antigos 
e tradicionais perdem população jovem e infantil; 
em termos absolutos, o crescimento da população 

existente na cidade concentra-se prioritariamente na 
faixa dos bairros de ocupação mais recente juntamente 
com bairros de periferia e regiões carentes. A projeção 
da inversão do perfil demográfico do país, com mais 
idosos do que jovens em 2030, conforme pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
indica a necessidade de mudanças urgentes em 
políticas públicas e condutas sociais.
Com este novo mapa da população brasileira, a 
Secretaria Municipal de Educação fez estudo das 
demandas por faixa etária e por região, que gerou 
a proposta de algumas medidas como a ampliação 
de 11 unidades escolares, perfazendo um total de 
aproximadamente 700 novas vagas e 1.560 vagas 
decorrentes de novas unidades escolares construídas, 
com um total de 8.
Os bairros que tiveram ou terão as ampliações nos 
CEMEIs já existentes são: Cidade Aracy, Antenor Garcia, 
Santa Felícia, Jardim Botafogo, Parque Delta, Santa 
Maria II, Vila Carmem e Água Vermelha. Os bairros que 
contarão com novas construções são: Antenor Garcia, 
Cidade Aracy, Jardim Ipanema, Santa Felícia, São Carlos 
VIII, Jardim dos Coqueiros e Douradinho. 
Além de atender a demanda, a Secretaria Municipal 
de Educação tem a preocupação com a qualidade da 
educação, com garantia de acesso e permanência de 
todos, bem como, a adequada aplicação dos recursos 
públicos, que deve ser garantida pelo gestor.
Assim, a Secretaria de Educação está estudando a 
ampliação do atendimento em período integral para a 
faixa etária de 0 a 3 anos e a redistribuição da oferta de 
vagas para as regiões com maior demanda.

Angela Oliveira /PMSC

Assessoria de Imprensa /PMSC
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PODER EXECUTIVO
ATOS OFICIAIS

LEIS

LEI Nº 15.598
DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar aos proprietários lindeiros Devanil-
do da Silva e Aparecida de Fátima Gomes de Oliveira Silva, área de terra localizada 
no Bairro Prolongamento do Jardim Medeiros, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica desafetada, para todos os efeitos de direito, a área de terra descrita no 
parágrafo único deste artigo, passando a integrar o patrimônio público municipal 
disponível.
Parágrafo único. A área de terra, localizada na Rua Bernardo Cerrutti (antiga Rua 
E) - Quadra 03 - Loteamento Prolongamento do Jardim Medeiros, objeto da ma-
trícula sob o nº 126.324 - São Carlos - SP, denominada Parte A, tem a seguinte 
descrição:
“Uma área de terras (sem benfeitorias) situada nesta cidade, município, comarca e 
circunscrição de São Carlos-SP, constituída de PARTE da VIELA SANITÁRIA da Qua-
dra 03, do loteamento denominado Jardim Medeiros - Prolongamento, ora desig-
nado como PARTE “A”, com a seguinte descrição: Tem início no ponto localizado no 
alinhamento predial da Rua Bernardo Cerrutti (antiga Rua E) na divisa com o lote 
155 da quadra 3 (matrícula 89.124), de propriedade de Devanildo da Silva e s/m; 
deste segue com ângulo interno de 90º00’ em reta  por 23,00 metros confrontan-
do com o lote 155 da quadra 3 (matrícula nº 89.124), de propriedade de Devanildo 
da Silva e s/m, até a divisa com a Parte “B” da matrícula 119.479; deste deflete à 
direita e segue em reta por 1,50 metros confrontando com a Parte “B” da matrícula 
119.479 até a divisa com o lote 156 da quadra 3 (matrícula 89.125), de proprieda-
de de Imobiliária Alcobaça S/C Ltda.; deste deflete à  direita e segue em reta por 
23,00 metros confrontando com o lote 156 da quadra 3 (matrícula nº 89.125), de 
propriedade Imobiliária Alcobaça S/C Ltda., até o alinhamento predial da Rua Ber-
nardo Cerrutti (antiga Rua “E”); deste segue com ângulo interno de 90º00’ em reta 
por 1,50 metros confrontando com a Rua Bernardo Cerrutti (antiga Rua “E”) até o 
ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 34,50 metros quadrados.”.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a receber dos munícipes Devanildo da 
Silva e Aparecida de Fátima Gomes de Oliveira Silva, a quantia de R$ 1.439,00 (um 
mil, quatrocentos e trinta e nove reais), de conformidade com o que consta do 
processo administrativo protocolado sob nº 16661/07.
Art. 3º O pagamento será efetuado em cinco parcelas mensais iguais, no valor de 
R$ 287,80 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), corrigidas pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE acumulado no período.
Art. 4º Na hipótese de atraso em uma parcela serão consideradas vencidas as de-
mais, podendo o Município executar o saldo remanescente, após devidamente 
corrigido pelos índices de Lei.
Art. 5º Fica os adquirentes ou sucessores responsáveis pela regularização da área 
perante o Cartório de Registro de Imóveis local, após a quitação do débito junto 
aos cofres públicos, arcando com todas as despesas decorrentes.
Art. 6º Fica dispensada, para execução desta Lei, a licitação pública, na forma pre-
vista pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais pertinentes.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 de janeiro de 2011.

OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

LEI Nº 15.599
DE 26 DE JANEIRO DE 2011.

Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar aos proprietários lindeiros Valdinei 
Marcos Pedrino e Luciane Brilhante Pedrino área de terra localizada no Bairro Jar-
dim Bandeirantes, São Carlos - SP, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica desafetada, para todos os efeitos de direito, a área de terra descrita no 
parágrafo único deste artigo, passando a integrar o patrimônio público municipal 
disponível.
Parágrafo único. A área de terra, localizada na Rua Abrahão João, viela de pas-
sagem de pedestres, entre os lotes 12 e 13 da Quadra 23 do loteamento Jardim 
Bandeirantes - São Carlos - SP, objeto da matrícula sob o nº 126.598, tem a seguin-
te descrição:
“Uma viela de passagem de pedestres, entre os lotes 12 e 13 da quadra 23, situada 
nesta Cidade, Município, Comarca e Circunscrição de São Carlos, Estado de São 
Paulo, no loteamento Jardim Bandeirantes, com a seguinte descrição: Inicia-se no 
ponto em que confronta com terreno constituído do lote 13 da quadra 23 (Matrí-
cula 58.447) e a Avenida “1” - Atual Rua Abrahão João e segue em reta 3,40 metros 
confrontando com a Avenida “1” - Atual Rua Abrahão João; deflete à direita e se-
gue 29,00 metros confrontando com o lote 12 da quadra 23 (Matrícula 43.362); de-
flete à direita e segue em reta 3,40 metros confrontando com propriedade de Mo-
zart José Rodrigues Bravo e Outros (Matrícula 10.841); deflete novamente à direita 
e segue 29,00 metros confrontando o lote 13 da quadra 23 (Matrícula 58.447), até 
encontrar o ponto de início desta descrição, encerrando uma área de 98,60 m².”.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a receber dos munícipes Valdinei Marcos 
Pedrino e Luciane Brilhante Pedrino, a quantia de R$ 11.750,16 (onze mil, sete-
centos e cinquenta reais e dezesseis centavos), cujo pagamento efetuar-se-á à 
vista, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE 
acumulado no período, de conformidade com o que consta do processo adminis-
trativo protocolado sob nº 29217/09.
Art. 3º Fica os adquirentes ou sucessores responsáveis pela regularização da área 
perante o Cartório de Registro de Imóveis local, após a quitação do débito junto 
aos cofres públicos, arcando com todas as despesas decorrentes.
Art. 4º Fica dispensada, para execução desta Lei, a licitação pública, na forma pre-
vista pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais pertinentes.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 26 de janeiro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS PEDRAZZANI
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETO

DECRETO Nº 16 
DE 27 DE JANEIRO DE 2011

INTEGRA MEMBROS À COMISSÃO MUNICIPAL DE CARNAVAL.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais, em especial o disposto no artigo 8º, da Lei Municipal nº 13.861, de 
24 de agosto de 2006, e tendo em vista o que consta no processo protocolado 
sob o nº 5.867/06,
DECRETA
Art. 1º Ficam integrados à Comissão Municipal de Carnaval, constituída pelo De-
creto nº 604, de 16 de dezembro de 2009, os seguintes membros:
I – PAULO DOMINGUES DOS SANTOS, como representante dos blocos carnavales-
cos, em substituição a Elizete da Silva;
II – JOSÉ EDUARDO DE ARAÚJO, como representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, em substituição a Emiliano 
Saran Azevedo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 27 de janeiro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO NO SIMPLES 
NACIONAL DE EMPRESAS EM INÍCIO DE ATIVIDADES

A Superintendência da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no 
parágrafo 6º do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, de 14 de de-
zembro de 2006 e no artigo 8º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacio-
nal nº. 04, de 30 de maio de 2007, CIENTIFICA o contribuintes relacionados abaixo, 
do INDEFERIMENTO de sua opção no Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte - Simples Nacional, em face da constatação de pendências, incorrendo 
no disposto do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
  Fica o contribuinte NOTIFICADO, de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados a partir da data da publicação deste Edital, para ingressar, junto a Fazenda 
Municipal, com o pedido de inscrição municipal, na forma prevista nos artigos 42 
e 43 da Lei 11.438/97. 
Ressalta-se que a utilização deste meio de cientificação se faz necessário em razão 
de que as empresas relacionadas, não possuem inscrição municipal.
São Carlos, 29 de janeiro de 2011. 

CNPJ Nome emPresarial

13.051.714/0001-70 MARCIO ADRIANO MASSARIA - ME

12.418.511/0001-07 MARLENE A.D. LUZETTI & CIA LTDA - ME

12.491.336/0001-83 RONISSON RICHARD DE SOUZA PIZZARIA - ME

13.065.667/0001-14 NANCY GASPAR - ME

13.092.136/0001-10 SILENE CRISTIANE CRESCENTI - ME

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária vem, através de sua chefia, 
informar o parecer dos processos relacionados:

ProCesso iNteressado ideNtifiCação assuNto PareCer

591/2008 Joel Lopes de Souza 01.15.137.016.001
Aprovação de 

Projeto
ISSQN lançado

18014/2010 Cleide Tereza Verri 12.003.006.001
Aprovação de 

Projeto
ISSQN lançado

30150/2010
Leonelo Antonio 

Calciolari
13.032.030.001

Aprovação de 
Projeto

ISSQN lançado

 São Carlos, 29 de janeiro de 2011
Cristhiane Gonçalves
Chefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária

A Divisão de Cadastro Mobiliário informa que foram baixadas as inscrições mu-
nicipais das empresas abaixo relacionadas e expedidas e enviadas para o ende-
reço de correspondência as Certidões de Baixa de Lançamentos das respectivas 
empresas:

raZao soCial im ProCesso data  BaiXa eNdereço de eNtreGa

JOÃO DE JESUS GARCIA 29455 51734/1990 30/6/2010 R. SEBASTIÃO DE A. SAMPAIO

LUIZ FERNANDO DIONISIO 31495 51107/1992 14/9/2010 R. CEL LEOPOLDO PRADO

COM.DE AP. 
TELEFÕNICOS,TELEFONES 

E CIA LTDA
51859 8997/2007 7/4/2010

R. CANDIDO DE ARRUDA 
BOTELHO

ANTONIO CARLOS DE 
CARVALHO

54909 8419/2009 15/3/2010
R. TEM.CEL JOSE FERREIRA 

LAMEIRÃO-SP

JOÃO VALDINEI PINTO 51004 18200/2006 10/1/2010 R. RUI BARBOSA

SEBASTIÃO HYLARIO 
BENEDICTO L. THAMOS

20641 9929/1984 17/9/2010 R. ANTONIO BLANCO

JACKELINE FERRARI JORGE 57193 22848/2010 30/8/2010 R. ALAMEDA DAS AMEIXEIRAS

PAULA CANONICO SILVA 
JORGE

46819 13859/2003 1/1/2004 R. JOSE DUARTE DE SOUZA

LUCIA ONAGA 42204 4426/2001 6/8/2010 R. HONDURAS

IDEZUITE DE ARAUJO 38244 369/1997 23/5/1997 R. NICOLAU BAFFA

MARISA CAMARGO 
SIRBONE ME

41718 15551/2002 28/12/2006 AV. SÃO CARLOS

DAIANE RAMON 
FAGUNDES SAKAI

56895 17559/2010 2/1/2011 R. COM. ALFREDO MAFFEI

ADRIANA RODRIGUES 
BARBOSA

44704 4575/2003 2/1/2006
AV. JOAQUIM ROBERTO R. 

FREIRE

ALAOR ZINI 14732 29055/2010 16/10/2002 EST.RUBENS F. MONTE RIBEIRO

CELSO DOS SANTOS 33371 13847/1993 2/4/2008 R. LUIZ ROHER

ANA CAROLINA BICHOFFE 55650 21182/2009 20/4/2010 ALAMEDA DAS CRISANDÁLIAS

e também foram Bloqueadas as inscrições municipais das empresas abaixo rela-
cionadas:

raZão soCial i.m ProCesso
data 

BloQueio
motiVo

NOVAES NOGUEIRA DIVERSÕES 
LTDA

41243 1363/2000 28/05/2010
FALTA DE DOCUMENTOS DA 

EMPRESA BAIXADOS

JONAS DE OLIVEIRA VIEIRA 49256 31628/2010 01/01/2010
POSSUI DÉBITOS EM DÍVIDA 

ATIVA

ALVARO ROBERTO CALDERAN 33720 17520/1993 16/04/2010 PARCELAMENTO ATÉ 15/03/2015

COMERCIO DE MOVEIS USADOS 
DIONIZIO LTDA

18874 26523/2010 18/08/2010
PARCELAMENTO E FALTA 

DOCUMENTOS DA EMPRESA 
BAIXADOS

EVANDRO JOSE DORNFELD 44586 50494/2003 04/10/2010 PARCELAMENTO ATÉ 04/09/2011

JANAINA GONÇALVES 
GARBELOTTI ME

54480 27253/2008 20/07/2010
FALTA DOCUMENTOS DA 

EMPRESA BAIXADOS

JOSE PEREIRA DA SILVA 47385 20438/2003 01/01/2010 PARCELAMENTO ATÉ25/05/2011

MESSIAS ROBERTO DA SILVA 44653 3587/2003 03/01/2011
FALTA DOCUMENTOS DA 

EMPRESA BAIXADOS

FERRARI & BELLASALMA LTDA 13211 19650/2010 31/05/2010
FALTA DOCUMENTOS DA 

EMPRESA BAIXADOS

GABROSS PREST. SERVIÇOS EM 
RH LTDA

51957 10887/2007 3/12/2009 DEBITO DE 2009 A QUITAR

FERNANDO BARTHOLOMEU DE 
BARROS

51496 2010/2007 3/8/2010 DEBITO DE 2010 A QUITAR

NILSON PINHEIRO DE JESUS 41857 14991/2000 10/8/2010 PARCELAMENTO ATÉ 10/12/2011

DENILZO PINHEIRO PINTO 32954 9104/1993 1/7/2009 PARCELAMENTO ATÉ 06/03/2011

(*) RECEITAS DE DESPESAS DE ENSINO - Pág -6

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo  a comparecer a Rua 
Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da publicação desta, para tratar de assunto referente à contratação.
Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato 
que não comparecer no prazo estipulado.
NÚMERO DO CONCURSO: 336
FUNÇÃO: MEDICO – AREA PEDIATRIA

Nome ClassifiCação

ELENO SHIBATA BRANDAO 4

Fica convocada também, a candidata habilitada abaixo descrita, que só será admi-
tida caso haja vagas por motivo de desistência ou não comparecimento de candi-
datos anteriormente convocados. 

Nome ClassifiCação

PRISCILA APARECIDA BATAGELLO 5

São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE HOMOLOgAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 317 TRATADOR DE ANIMAL 

O Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo B. Duarte Filho, FAZ SABER que HO-
MOLOGA o resultado do Concurso Público nº 317 para provimento do emprego 
de Tratador de Animal. 
São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
 A Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Adminis-

tração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga temporária a ela destinada, ficando, portanto, 

desclassificada:
FUNÇÃO: MEDICO – AREA PEDIATRIA

Nome ClassifiCação

PRISCILA APARECIDA BATAGELLO
1º

São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
 

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo discriminados, 
não compareceram para assumir as vagas a eles destinadas, ficando, portanto, 
desclassificados:
CONCURSO PÚBLICO: 322
FUNÇÃO: ENGENHEIRO – AREA CIVIL

Nome ClassifiCação

FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA BRUNHARI 4

MILLER KELSIO FERREIRA AMARU 5

São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO
A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Gestão de Pessoal faz saber que a candidata abaixo discriminada, não 
compareceu para assumir a vaga a ela destinada, ficando, portanto, desclassifi-
cada:
CONCURSO PÚBLICO: 200
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nome ClassifiCação

SHIRLEY MORAIS DA SILVA PINHEIRO 375

São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2011 - PROCESSO Nº 32258/2010 - COMUNICA-
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DO DE SUSPENSÃO - COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão 
Eletrônico em epígrafe para fins de readequação do Edital. Será reaberto com 
novo número e a designação de nova data e horário serão oportunamente pu-
blicados nos termos da legislação pertinente.  São Carlos, 26 de janeiro de 2011. 
André Luiz Dos Santos - Pregoeiro

RESUMO DA ATA DE JULGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO ELE-
TRÔNICO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº. 32258/2010. Aos 26/01/2011, às 15h00min, reuniu-se na Sala de Licitações 
a Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico para proceder à análise do Ofício nº 
16/2011. Após devidamente publicado o edital, a unidade interessada, observou 
divergências no instrumento convocatório. Devido aos apontamentos algumas 
adequações deverão ser efetuadas. Essas alterações têm impacto direto na apre-
sentação das propostas, o que gerou a solicitação de suspensão de ofício. Tendo 
em vista a conjuntura, sugere-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a anulação 
do certame.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 008/2010 - PROCESSO N.º 13290/2010 – COMU-

NICADO - A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES COMU-
NICA que a resposta aos questionamentos apresentados pela empresa SINALISA 
SEGURANÇA VIÁRIA. encontra-se disponível para consulta nesta Comissão e no 
site www.saocarlos.sp.gov.br. Em conseqüência das alterações mencionadas, 
prorroga-se a data limite para entrega das propostas e abertura do certame para 
as 09h00min do dia 02 de março de 2011. Ficam ratificados todos os demais ter-
mos do Edital e seus anexos, que não conflitarem com o presente. São Carlos, 28 
de janeiro de 2011. Caroline Garcia Batista - Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº009/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
11.369/2010 – COMUNICADO - Por ordem da Senhora PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, COMUNICO que a resposta ao pedido 
de esclarecimentos apresentado pela SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA. referente ao Edital em epígrafe encontra-se disponível para consulta nesta 
Comissão e no site www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 26 de janeiro de 2011. 
Fulvia Cappello - Por ordem da Senhora - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações

Pregão Eletrônico n° 087/2010 Processo nº 2805/2010/SMS
HOMOLOGAÇÃO Objeto: registro de preço de produtos e materiais para uso 
odontológico, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos 
Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adju-
dicado à empresa DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 91.083.212/0001-35; lotes 02, 04, 
05, 07 e 08 adjudicados à empresa PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA, devida-
mente inscrita no CNPJ sob o n° 61.692.422/0001-60; lote 03 adjudicado à em-
presa JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.968.511/0001-88; lotes 06 e 09 adjudicados à empresa 
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
71.505.564/0001-24. 
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 21 de janeiro de 2011.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico FMS n° 094/2010 Processo nº 2804/2010/SMS 
HOMOLOGAÇÃO  Objeto: registro dos preços de material de consumo odonto-
lógico, conforme descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos 
II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 01, 02 
e 07 adjudicados à empresa PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 61.692.422/0001-60; lotes 03, 04, 06 e 09 adjudicados à 
empresa JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA-
RES LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 05.793.185/0001-52; lote 
05 – FRACASSADO; lote 08 adjudicado à empresa DENTARIA E DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
91.083.212/0001-35. 
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 21 de janeiro de 2011.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico n° 098/2010 Processo nº 3147/2010/SMS HOMOLOGAÇÃO
Objeto: registro de preço de produtos e materiais para uso odontológico, confor-
me descrição, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes 01, 
02, 04, 05 e 09 adjudicado à empresa IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
07.788.510/0001-14; lotes 03 e 07 adjudicado à empresa PAULO CESAR FLEU-
RY DE OLIVEIRA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 61.692.422/0001-60; 
lote 06 adjudicado à empresa JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
05.793.185/0001-52; lote 08 adjudicado à empresa DENTARIA E DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
91.083.212/0001-35.     
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 21 de janeiro de 2011.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico FMS n° 101/2010 Processo nº 2905/2010/SMS  
HOMOLOGAÇÃO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE BOLSAS PARA ESTOMIA, conforme característi-
cas, especificações e quantidades constantes nos Anexos II e V.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente aos lotes, 01 E 07 
fracassados, lotes 02, 03, 04 e 05 adjudicados à empresa CIRÚRGICA FLECHA CO-
MÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 04.823.980/0001-83; lote 06 adjudicado à empresa NACIONAL COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 52.202.744/0001-92.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 25 de janeiro de 2011.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico FMS n° 105/2010 Processo nº 3166/2010/SMS 
HOMOLOGAÇÃO Objeto: aquisição de Projetores Multimidia e Câmeras fotográ-
ficas digitais para as Unidades do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulato-
rial, da Secretaria Municipal de Saúde.
Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao lote 01 adjudi-

cado à empresa C & A COMPUTADORES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº 02.280.151/0001-76; lote 02 adjudicado à empresa POWERNET COMÉRCIO DE 
SERVIÇOS LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 03.317.885/0001-45
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 14 de janeiro de 2011.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico n° 110/2010 Processo nº 2870/2010/SMS HOMOLOGAÇÃO
Objeto: registrar os preços de medicamentos não padronizados, autorizados por 
processos judiciais e da defensoria pública, conforme especificações e quantida-
des constantes nos Anexos II e V. 
Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao lote 1 adju-
dicado à empresa UCI-FARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 48.396.378/0001-82; lote 2 adjudicado à empresa MGF 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 08.418.869/0001-62; lotes 3 e 7 adjudicados à empresa COMERCIAL CIRÚRGI-
CA RIOCLARENSE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0004-
91; lote 6 adjudicado à empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 43.295.831/0001-40.
Nesta oportunidade, designo a servidora Elenice Aparecida Afonso para efetuar a 
homologação junto ao site do Banco do Brasil.
São Carlos, 25 de janeiro de 2011.
Arthur Goderico Forghieri Pereira
Secretário Municipal de Saúde

TOMADA DE PREÇOS N.°  045/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
29963/2010 - Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de 
conclusão da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil “Ene-
dina Montenegro Blanco” no Bairro Cidade Aracy, no Município de São Carlos. Ho-
mologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto 
do presente certame à empresa HS Lopes Construtora Ltda. devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº.96.446.687/0001-62. São Carlos, 27 de janeiro de 2011. Oswaldo 
B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Delfino & Galli Construções Ltda. EPP
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução da obra de ampliação do 
CEMEI Maria Consuelo Brandão Tolentino para 10/03/11
Data da assinatura: 10/01/11
Processo nº 24.131/09

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2/11
Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Objeto: execução de cursos de capacitação profissional básica nos CRAS – Centro 
de Referência de Assistência Social e Centros Comunitários, para a população dos 
Programas de Transferência de Renda e moradores nas áreas de vulnerabilidade.
Valor: R$ 59.800,00
Data da assinatura: 17/01/2011
Vigência: 3 meses
Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, XIII, Lei Federal nº 8.666/93)
Processo nº 26.129/10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 004/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Centro de Fisioterapia Saint Germain S/S Ltda
Data da Assinatura: 18/01/2011
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a par-
tir de 27 de janeiro de 2011, expirando em 26 de janeiro de 2012.
Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$ 228.837,00 
Modalidade – Pregão Eletrônico nº 068/2009 - Processo nº  3190/2009
Responsável Contratante – Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada –  Claudio Henrique Italiano
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 001/2010

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Tema Propaganda S/S Ltda
Data da Assinatura: 06/01/2011
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 6 (seis) meses, retro-
agindo seus efeitos a 07 de janeiro de 2011, expirando em  06 de julho de 2011.
Valor: Fica acrescida ao valor contratual a quantia de R$ 200.000,00 
Modalidade – Pregão Eletrônico nº 068/2009 - Processo nº  3190/2009
Responsável Contratante – João Carlos Pedrazzani
Responsável Contratada –  Judith Helena Marini
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 005/2003

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Nelson Balestrero
Vigência: Fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a par-
tir de 22 de janeiro de 2011 e expirando em 21 de janeiro de 2012.
Valor: O valor do aluguel mensal será de R$ 633,14
Data da Assinatura: 18/01/2011
Modalidade – Dispensa de Licitação -  Processo nº 15924/2002
Responsável Contratante - Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Nelson Balestrero
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REgISTRO DE PREÇOS Nº 130/2010

Empresa – Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
Objeto – Registro de Preços de medicamentos para consumo humano, constantes 
da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 
Vigência: 12 meses
Data da Assinatura: 15/10/2010
Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 052/2010 - Processo 
2209/2009
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Luciano Augusto Aguilar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO FMS Nº 004/2011

Contratante - Fundo Municipal de Saúde
Contratada – Guilherme Henrique de Souza - EPP

Objeto: Prestação de serviços de limpeza geral, com fornecimento de pessoal, 
materiais de limpeza e equipamentos, para as Unidades de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Carlos.
Valor: R$ 938.700,00
Vigência: 12 (doze) meses
Data da Assinatura: 28/01/2011
Modalidade – Pregão Eletrônico nº 090/2010 - Processo nº 2600/2010
Responsável Contratante- Arthur Goderico Forghieri Pereira
Responsável Contratada – Guilherme Henrique de Souza

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONVOCAÇÃO DE ESTágIO REMUNERADO
Processo Seletivo nº. 05/2010
A Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca o candidato 
abaixo a comparecer na instituição no dia 31 de janeiro de 2011, das 14 às 17 
horas, para tratar da celebração do termo de compromisso de estágio junto à Fun-
dação Educacional São Carlos, no âmbito do Programa de Inclusão Digital.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.

Nome ClassifiCação

Leonardo Brassolatti 7º Colocado

São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora-Presidente da FESC

DESISTêNCIA DE CANDIDATO
A Fundação Educacional São Carlos faz saber que o candidato SÉRGIO HENRIQUE 
MORAES DURAND, classificado em 2º lugar, optou por não assumir a vaga a ele 
destinada para o emprego público de Educador-Informática, referente ao Con-
curso Público nº. 21.
São Carlos, 27 de janeiro de 2011.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC

DESISTêNCIA DE CANDIDATO
A Fundação Educacional São Carlos faz saber que o (a) candidato (a) PEDRO PAU-
LO BALAGE FILHO, classificado (a) em 1º lugar, optou por não assumir a vaga a ele 
(a) destinada para o emprego público de Educador-Informática, ficando remane-
jado (a) para o final da lista de classificados para o Concurso Público nº. 21.
São Carlos, 27 de janeiro de 2011.
PROFA. DRA. ELISETE SILVA PEDRAZZANI
Diretora Presidente da FESC

LICITAÇÃO

A PROHAB PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N.º 046/2011 – CONVITE DE PREÇO N.º 005//2011
Faço público de ordem do Senhor Diretor-Presidente da PROHAB João Batista 
Muller, que se encontra aberto o procedimento licitatório na modalidade CONVI-
TE DE PREÇO, do TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL regido pela Lei Federal n° 8.666/93 devidamente atualizada, que visa a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra (01 
(um) profissional) para prestação de serviços de limpeza no prédio sede da Pro-
gresso e Habitação de São Carlos S/A, conforme memorial descritivo, quantidades 
e orçamento básico,  constante no anexo IV do presente Convite de Preços.O edi-
tal na íntegra poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitações, à sede 
da PROHAB situada a Rua São Joaquim, 958 - Centro, São Carlos, fone (16) 3373-
7600, no horário das 08h00min às 12h00 e das 13h30 ás 17h00min, ou consultado 
pelo site www.saocarlos.sp.gov.br na opção Licitações. Os envelopes contendo a 
documentação e a proposta será recebida na Comissão Permanente de Licitações 
até as 09h00min do dia 10 de fevereiro de 2011, quando após o recebimento, 
iniciar-se-á sessão de abertura.
São Carlos, 28 de Janeiro de 2010
Isaac Ben-Hur Almeida Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PORTARIA

PORTARIA Nº. 010/2011
Dispõe sobre designação de servidor substituto.
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO SUBSTITUTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
Resolve:
DESIGNAR o servidor José Ricardo Fernandes, Engenheiro, lotado na GOS - SOL, 
para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe com-
petirem por Lei, o servidor José Carlos de Carvalho Vieira, Gerente de Obras e Sa-
neamento, que estará em gozo de férias no período de 24/01/2011 a 12/02/2011.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 24 de Janeiro de 2011.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE – Substº



Cidade Moderna e Humana

DIÁRIO OFICIAL
Sábado, 29 de janeiro de 2011  

www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOS
PREFEITURA DE

LICITAÇÃO

COMUNICADO
 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente substituto, 
Engº Benedito Carlos Marchezin, comunica a Dispensa de Licitação, conforme pa-
recer jurídico, para “contração emergencial de  empresa para execução de serviços 
de manutenção e recuperação dos motores da Captação do Espraiado”, objeto do 
Processo Administrativo nº 0220/2011, conforme autoriza o Artigo 24, Inciso IV, da 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
 São Carlos, 21 de janeiro de 2011. 
Engº Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº

Tomada de Preços nº 02.15.2010.Processo S.A.A.E. nº 4.903/2010. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de ma-
nutenção mecânica preventiva e corretiva, de forma contínua para as viaturas 
oficiais tipo “máquinas retroescavadeiras” da frota da Autarquia, incluindo o for-
necimento de peças e acessórios de reposição novos e originais.
Deu-se o exame dos documentos das empresas Caime Casale Comercial Ltda. EPP, 
sediada em São Carlos – SP e Sepam Serviços, Equipamentos, Produtos para Agri-
cultura e Máquinas Ltda., sediada em São Carlos – SP. A Comissão de Licitações 
deliberou HABILITAR as empresas Caime Casale Comercial Ltda. EPP e Sepam Ser-
viços, Equipamentos, Produtos para Agricultura e Máquinas Ltda., por atenderem 
às exigências do Edital, passando assim a próxima fase do certame. Da presente 
decisão cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta Publicação, 
de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações posteriores.  Caso o pra-
zo recursal transcorra “in albis” fica designado o dia 08/02/2011, às 15:00 (quinze 
horas) para abertura do envelope nº. 02 – Proposta de Preços das licitantes habi-
litadas.
São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
Presidente da Comissão de Licitações.

Tomada de Preços nº 02.16.2010.  Processo S.A.A.E. nº 4.904/2010.  ERRATA:
Após Publicação datada de 27/01/2011 na qual consta o prazo recursal e a data e 
horário da abertura do envelope nº. 02 – Proposta de Preços para contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços no ramo de manutenção mecâ-
nica preventiva e corretiva, de forma contínua para as viaturas oficiais “tipo cami-
nhão” da frota da Autarquia, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de 
reposição novos e originais, temos a informar que:
- Onde se lê: Caso o prazo recursal transcorra “in albis” fica designado o dia 
03/02/2011, às 09:00 (nove horas) para abertura do envelope nº. 02 – Proposta de 
Preços da licitante habilitada.
- Lê-se:  Caso o prazo recursal transcorra “in albis” fica designado o dia 08/02/2011, 
às 09:00 (nove horas) para abertura do envelope nº. 02 – Proposta de Preços da 
licitante habilitada. 
São Carlos, 28 de janeiro de 2.011.
Presidente da Comissão de Licitações.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO Concorrência Pública nº3.02.2010.
Processo SAAE nº 2823/2010. Objeto: Contratação de de instituição financeira 
com exclusividade para prestação de serviços de pagamento das remunerações e 
salários dos servidores da Autarquia, mediante crédito a ser efetuado em contas 
correntes ou equivalentes.
Homologo a decisão da Comissão  de Licitações que, com base na Ata de Julga-
mento da Licitação por Concorrência Pública nº 3.02.2010, em sessão realizada aos 
26/01/2011, deu conhecimento de sua decisão aos interessados em 27/01/2011, 
bem como Adjudico o objeto da presente licitação à empresa classificada em pri-
meiro lugar: ITAÚ UNIBANCO S.A. 
São Carlos, 28 de janeiro de 2011.
Eng Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE - Substº 

CONSELHOS
MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CME Nº. 003/2010

ESTABELECE A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REGU-
LAR E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
O Conselho Municipal de Educação de São Carlos, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no inciso XVI do Artigo 3º e no Artigo 12 da Lei nº. 13.166, de 
18 de junho de 2003,
Considerando que o Conselho Municipal de Educação é responsável por estabele-
cer normas para o Sistema Municipal de Ensino de São Carlos;
Considerando a necessidade de adequar as atuais matrizes curriculares do Ensino 
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme a Deliberação e 
Indicação CEE nº. 77/2008, que estabelece orientações para a organização e distri-
buição dos componentes do ensino fundamental e médio do sistema de ensino 
do Estado de São Paulo; e atender às Leis Federais nºs.10.639, de 9 de janeiro de 
2003 e 11.645, de 10 de março de 2008, as quais dispõem sobre a temática “His-
tória da cultura e etnias das matrizes indígena e africana”, a Lei Federal nº. 10.793, 
de 1º de dezembro de 2003, que altera a redação do artigo 26, § 3º, e do artigo 92 
da Lei Federal nº. 9394, de 20 dezembro de 1996, que trata da obrigatoriedade de 
oferta de Educação Física e da prática facultativa dos alunos; 
Considerando ainda o disposto na Lei Federal nº 9.934, de 20 de dezembro de 
1996 e alterações posteriores, que no seu artigo 33 dispõe que o ensino religio-
so, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino funda-
mental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo; e em seu artigo 26, § 6º, que a música deverá 
ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que 
trata o § 2o deste artigo;

RESOLVE: 
Artigo 1º O Ensino Fundamental estruturado em nove anos letivos, em regime de 
progressão continuada, por meio de quatro ciclos:
I - Ciclo I, correspondente ao ensino de 1º ao 3° ano, com 25 aulas semanais, tota-
lizando 1000 horas aula anuais;
II - Ciclo II, correspondente ao ensino de 4º e 5° ano, com 25 aulas semanais, tota-
lizando 1000 horas aula anuais;
III - Ciclo III, correspondente ao ensino de 6º e 7° ano, com 30 aulas semanais, 
totalizando 1200 horas aula anuais;
IV - Ciclo IV, correspondente ao ensino de 8º ano, com 30 aulas semanais e o 9° 
ano, com 31 aulas semanais, totalizando 1200 e 1240 horas aulas anuais respec-
tivamente;
Parágrafo único. O ano letivo terá 200 dias de efetivo trabalho escolar.
Artigo 2º O Ensino Fundamental estruturado em oito anos letivos, em regime de 
progressão continuada, por meio de quatro ciclos:
I - Ciclo I, correspondente ao ensino de 1ª a 2ª série, com 25 aulas semanais, tota-
lizando 1000 horas aula anuais;
II - Ciclo II, correspondente ao ensino de 3ª e 4ª série, com 25 aulas semanais, tota-
lizando 1000 horas aula anuais;
III - Ciclo III, correspondente ao ensino de 5ª e 6ª série, com 30 aulas semanais, 
totalizando 1200 horas aula anuais;
IV - Ciclo IV, correspondente ao ensino de 7ª série, com 30 aulas semanais, totali-
zando 1200 horas aula anuais e 8ª série, com 31 aulas semanais, totalizando 1240 
horas aula anuais respectivamente.
§1º O ano letivo deverá constar de 200 dias de efetivo trabalho escolar.
§ 2º O ensino fundamental estruturado em oito anos será extinto progressiva-
mente até o final do ano letivo de 2013. Os alunos retidos na 6ª ou na 8ª serão in-
seridos no ensino fundamental de nove anos tendo a seguinte correspondência:
I – 6ª série – 7º ano
II – 8ª série – 9º ano 
Artigo 3º A Educação de Jovens e Adultos será estruturada em seis semestres, por 
meio de dois ciclos:
I – Ciclo I, corresponde ao ensino de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental regular, 
com 22 aulas semanais, totalizando 880 horas aula em 40 semanas. 
a) será composto por dois semestres, podendo haver retenção em cada semestre;
II – Ciclo II, correspondente ao ensino de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental re-
gular, com 27 aulas semanais, totalizando 2160 horas aula, distribuídas em 1080 
horas anuais. 
a) será composto por quatro semestres, podendo haver retenção em cada semes-
tre;
Parágrafo único. O semestre letivo terá 100 dias de efetivo trabalho escolar.
Artigo 4º A distribuição da carga horária das disciplinas, que compõe a matriz cur-
ricular para o Ensino Fundamental de nove anos, consta do Anexo I que integra a 
presente resolução.
Artigo 5º A distribuição da carga horária das disciplinas, que compõe a matriz cur-
ricular para o Ensino Fundamental de oito anos, consta do Anexo II que integra a 
presente resolução.
Artigo 6º A distribuição da carga horária das disciplinas, que compõe as matrizes 
curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, ciclo I e ciclo II , constam dos 
Anexos III e IV que integram a presente resolução.
Artigo 7º Fica revogada a Resolução CME 003, de 23 de setembro de 2009;
Artigo 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação produzindo seu 
efeitos a partir de 3 de janeiro de 2011.
São Carlos, 01 de dezembro de 2010.
Márcia Regina Seneme Belini
Presidente do Conselho Municipal de Educação

ANEXO I
Matriz curricular para o ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 (NOVE) ANOS, válida a 
partir de 2011
Aprovada pela Resolução CME nº 003/2010, de 01 de dezembro de 2010.

leGislação

lei federal
9.394/96

resolução Cme 
Nº 003/2010

Parte 
Comum

COMPONENTES
CURRICULARES

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

1º ANO 2º ANO
3º 

ANO
4º ANO

5º 

ANO
6º ANO 7º ANO

8º 

ANO

9º 

ANO

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

(**)
6 6 6 6 6 6 6 6 6

MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 6 6 6 6

HISTÓRIA (**) 3 3 3 3 3 4 4 4 4

GEOGRAFIA 3 3 3 3 3 4 4 4 4

CIÊNCIAS 3 3 3 3 3 4 4 4 4

ARTES (**) (***) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EDUCAÇÃO 
FÍSICA

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Parte 
diVersi-
fiCada

INGLÊS - - - - - 2 2 2 2

ENSINO 
RELIGIOSO (*)

- - - - - - - - 1(*)

total 25 25 25 25 25 30 30 30 31

(*) O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários re-
gulares das escolas públicas de Ensino Fundamental, será oferecido no 9º (nono) 
ano. 
(**) Atendendo às Leis nºs 10.639/2003 e 11.645/2008, a temática “ História e Cul-
tura Afro-Brasileira e Indígena”, será desenvolvida, especialmente nas área de Arte, 
Literatura e História. O estudo das demais etnias será contemplado nos conteúdos 
dos mesmos componentes.
(***) Atendendo a Lei nº 11.769/2008, o conteúdo música será desenvolvido na 

área de Artes, mas não exclusivo deste componente curricular.

ANEXO II
Matriz curricular para o ENSINO FUNDAMENTAL DE 8 (OITO) ANOS, válida a partir 
de 2011
Aprovada pela Resolução CME nº 003/2010, de 01 de dezembro de 2010.

leGislação

lei federal
9.394/96

resolução Cme Nº 
003/2010

Parte Comum

COMPONENTES
CURRICULARES

CICLO III CICLO IV

5ª SÉRIE
2010

6ª SÉRIE
2011

7ª SÉRIE
2012

8ª 
SÉRIE
2013

LÍNGUA PORTUGUESA 
(**)

6 6 6 6

MATEMÁTICA 6 6 6 6

HISTÓRIA (**) 4 4 4 4

GEOGRAFIA 4 4 4 4

CIÊNCIAS 4 4 4 4

ARTES (**) (***) 2 2 2 2

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 2 2 2

Parte 
diVersifiCada

INGLÊS 2 2 2 2

ENSINO RELIGIOSO (*) - - - 1 (*)

total 30 30 30 31

(*) O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 
regulares das escolas públicas de Ensino Fundamental, será oferecido na 8ª (oi-
tava) série.
(**) Atendendo às Leis nºs 10.639/2003 e 11.645/2008, a temática “ História e Cul-
tura Afro-Brasileira e Indígena”, será desenvolvida, especialmente nas área de Arte, 
Literatura e História. O estudo das demais etnias será contemplado nos conteúdos 
dos mesmos componentes.
(***) Atendendo a Lei nº 11.769/2008, o conteúdo música será desenvolvido na 
área de Artes, mas não exclusivo deste componente curricular.

ANEXO III
Matriz curricular para a EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, válida a partir de 
2011
Aprovada pela resolução CME nº 003/2010, de 01de dezembro de 2010.

leGislação

lei federal

9.394/96

resolução Cme Nº 
003/2010

Parte
Comum

COMPONENTES
CURRICULARES

CICLO I

TERMO I TERMO II

LÍNGUA PORTUGUESA (**) 5 5

MATEMÁTICA 4 4

HISTÓRIA (**) 3 3

GEOGRAFIA 3 3

CIÊNCIAS 3 3

ARTES (**) (***) 2 2

EDUCAÇÃO FÍSICA (*) 2 2

total 22 22

(*) Educação Física –  Atendendo a Lei 10.793/2003, poderá se oferecida para tur-
mas de pelo menos 20 alunos, aos sábados. 
(**) Atendendo às Leis nºs 10.639/2003 e 11.645/2008, a temática “ História e Cul-
tura Afro-Brasileira e Indígena”, será desenvolvida, especialmente nas área de Arte, 
Literatura e História. O estudo das demais etnias será contemplado nos conteúdos 
dos mesmos componentes.
(***) Atendendo a Lei nº 11.769/2008, o conteúdo música será desenvolvido na 
área de Artes, mas não exclusivo deste componente curricular.

ANEXO IV
Matriz curricular para a EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, válida a partir de 
2010
Aprovada pela resolução CME nº 003/2010, de 01de dezembro de 2010.

leGislação

lei federal
9.394/96

resolução 
Cme Nº 

003/2010

Parte Comum

COMPONENTES
CURRICULARES

CICLO II

1º TERMO
2º 

TERMO 
3º 

TERMO 
4º TERMO

LÍNGUA PORTUGUESA 
(**)

5 5 5 5

MATEMÁTICA 5 5 5 5

HISTÓRIA (**) 4 3 4 3

GEOGRAFIA 3 4 3 4

CIÊNCIAS 4 4 4 4

ARTES (**) (***) 2 2 2 2

EDUCAÇÃO FÍSICA (*) 2 2 2 2

Parte 
diVersifiCada

INGLÊS 2 2 2 2

total 27 27 27 27

(*) Educação Física – Atendendo a Lei 10.793/2003, poderá ser oferecida para tur-
mas de pelo menos 20 alunos, aos sábados.
(**) Atendendo às Leis nºs 10.639/2003 e 11.645/2008, a temática “ História e Cul-
tura Afro-Brasileira e Indígena”, será desenvolvida, especialmente nas área de Arte, 
Literatura e História. O estudo das demais etnias será contemplado nos conteúdos 
dos mesmos componentes.
(***) Atendendo a Lei nº 11.769/2008, o conteúdo música será desenvolvido na 
área de Artes, mas não exclusivo deste componente curricular.
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Orçamento Participativo é tema de Seminário

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com 
a Rede Brasileira de Orçamento Participativo 
e o Fórum Paulista de Participação Popular, 
realizará durante os dias 18, 19 e 20 de fevereiro 
a 9ª edição do Seminário Repensando o OP 
(Orçamento Participativo). As inscrições já estão 

abertas e terminam dia 15 de fevereiro.
O Seminário, realizado desde 2001, tem como 
finalidade possibilitar a troca de experiências 
e a capacitação de pessoas envolvidas 
com diferentes modelos de OP, sejam elas 
pertencentes à sociedade civil ou ao poder 
público. Além disso, também pretende avaliar 
e sistematizar as experiências de OP em curso 
no estado de São Paulo, além de estimular 
a participação popular para o exercício do 
controle social na gestão de políticas públicas 
tendo como público alvo representantes 
de movimentos populares (associações de 
moradores, conselhos municipais, sindicatos), 
organizações do Terceiro Setor (ONGs, OSCIPs), 
Conselhos de Orçamento Participativo, Poderes 
Executivo e Legislativo Municipais, integrantes 
de Instituições de Ensino e Pesquisa, além de 
outros interessados no tema.
As inscr ições para o Repensando o OP são 
gratuitas  e  podem ser  fe itas  através do 
Por tal  da Prefeitura,  w w w.saocar los.sp.gov.
br.  As  vagas são l imitadas (5  por  município, 
dentre representantes da sociedade civi l  e 
poder  públ ico) .
O evento acontece anualmente e tem como 
objetivo proporcionar troca de experiência 
para os municípios que já têm implantado o 
OP e para os que não tem é uma oportunidade 
de conhecer e receber apoio de outras cidades.
I nformações  sobre programação, 
hospedagem,  a l imentação,  dentre  outras, 
podem ser  obt idas  junto à  Coordenador ia 
de Orçamento Par t ic ipat ivo e  Relações 
Governo Comunidade de São Car los  pelo 
e -mai l  op@saocar los.sp.gov.br  ou pelos 
te lefones  (16)  3307-2255 e  3307-4700. 

ASF faz avaliação para 
compor equipes de futsal

Prefeitura realizará 28 
concursos públicos em 2011

Com o objetivo de compor as 
equipes que representam São Carlos 
nos Jogos Regionais, Jogos Abertos 
do Interior e no Campeonato 
Paulista, a Associação São-carlense 
de Futsal (ASF) vai realizar nos dias 
31 de janeiro e 2 de fevereiro uma 
avaliação (peneira).
Essa avaliação, que acontece nos 
dois dias no ginásio municipal 
Hugo Dornfeld (Zuzão), na Vila São 
José, às 20h, será nas categorias 
Sub-17, para garotos nascidos nos 
anos de 1994 e 95, e Sub-20 para 
soa nascidos em 1992 e 93.
De acordo com o professor Fabiano 
Lourenço, técnico são-carlense, 
é fundamental a participação 
de atletas da cidade na equipe, 
fato que cria uma identidade 
maior,  uma vez que todos querem 
defender a equipe de sua cidade.

A geração de empregos através 
da contratação de funcionários 
efetivos resultou em um balanço 
positivo efetuado pela Prefeitura 
de São Carlos. Ao longo de 
2010, a Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal, 
chamou 302 funcionários que 
foram classificados em concursos 
públicos realizados para diversas 
áreas durante o ano.
A Prefeitura também colabora 
com a inserção de jovens no 
mercado de trabalho por meio 
da contratação de pessoas 
que se encontram na faixa 
etár ia de 16 a 18 anos.  Esses 
jovens passam por programa de 
aprendizagem, formação técnico-
profissional metódica, compatível com 
o seu desenvolvimento físico, moral e 
psicológico. Atualmente a administração 

municipal conta 94 aprendizes.
Além dos aprendizes, a Prefeitura 
tem hoje 36 estagiários 
remunerados em diversas áreas que 
se preparam para serem inseridos 
no mercado de trabalho.
A abertura de espaço para a 
contratação de aprendizes e 
estagiários contribui para que o 
jovem possa adquirir experiência 
e acessar o mercado de trabalho, 
que é um dos principais requisitos 
exigidos pelas empresas.
Em 2011, o município pretende 
abrir 28 novos concursos públicos 
para professor, médico, agente de 
trânsito, museólogo, motorista, 
terapeuta ocupacional e técnico 
em segurança do trabalho. 
Alguns destes concursos serão 
abertos para a manutenção de um 
cadastro de reserva.

Arquivo/PMSC Arquivo/PMSC

Carlinhos Oliveira/PMSC
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O novo vice-coordenador do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), Padre Agnaldo Soares Lima, programa do Governo Federal ligado a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pretende realizar um 
trabalho de prevenção junto aos jovens em conflito com a lei. A intenção é trabalhar 
as medidas de meio aberto para 
conseguir que o jovem não 
tome gosto pela criminalidade, 
para impedir que ele avance 
rapidamente dentro do crime.
“Isso tudo passa pelo combate 
a drogadição. Inclusive o 
Governo Federal já deixou claro 
que quer uma ação rápida na 
questão das drogas, e eu acho 
que é uma questão que precisa 
ser enfrentada porque o jovem 
começa adquirindo o vício para 
resolver os próprios problemas 
e depois, para poder manter 
esse vício, é que ele acaba 
partindo para a criminalidade”, 
afirma Agnaldo.
Padre Agnaldo também 
ressaltou que o Sinase 
procura pautar para todo o 
país como deve funcionar 
o sistema de atendimento 
ao adolescente autor de 
ato infracional, procurando 
cuidar essencialmente da 
estruturação pedagógica, 
trazer propostas de 
capacitação, formação para os 
gestores, para os educadores, 
para aqueles que atuam 
dentro do sistema de medidas. 
“O Sistema traz inclusive 
propostas concretas de como 
devem ser as estruturas físicas 
dentro dos trabalhos das 
unidades de internação, ou 
seja, quando o adolescente vai 
pro regime fechado”.
Questionado sobre o trabalho 
realizado junto ao NAI São 
Carlos, já que ele foi um dos 
idealizadores do sistema local juntamente com o então juiz da Infância e Juventude 
de São Carlos, João Baptista Galhardo Júnior, Agnaldo garante que esse programa 
continuará avançando e deve ser levado para todo o país.
“O NAI cumpre o artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que 
prevê a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, em um mesmo local, para 
efeito de agilização do atendimento inicial ao adolescente que cometeu algum 
tipo de ato infracional. E o Sinase preconiza também, dentro de toda essa 
sistematização, para todo o país, a importância do cumprimento desse artigo 
tendo como referência o NAI de São Carlos.
“O trabalho em São Carlos é desenvolvido pela Prefeitura, desde 2001, em uma grande 
parceria com o Juizado da Infância e Juventude, o Governo do Estado e o Salesianos 
São Carlos. O procedimento é ágil, específico para as necessidades dos jovens e 
envolve a família que também recebe o atendimento de diversos profissionais. Uma 

das principais características do sistema é a prevenção, que nesse caso consiste 
em intervir para não deixar que o adolescente continue avançando na prática de 
delitos. A filosofia do núcleo é olhar para o contexto em que vive o adolescente, não 
só para o crime praticado. E, esse exemplo pretendo difundir ainda mais a frente da 

vice-coordenação do Sinase”, 
garante Agnaldo Soares Lima.
Já João Baptista Galhardo 
Junior, que por 15 anos foi 
juiz da Comarca de São Carlos, 
titular da Vara da Infância 
e Juventude, vencedor, em 
2007, do IV Edição do Prêmio 
Innovare: a Justiça do Século 
XXI pelo trabalho desenvolvido 
junto ao NAI São Carlos, e 
que atualmente faz parte do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), acredita que com o 
Padre Agnaldo na Secretaria 
de Direitos Humanos, as coisas 
poderão funcionar melhor. “O 
poder executivo federal tem 
muita força e poderá obrigar os 
gestores, se quiserem receber 
verbas federais, a fazer com 
que o sistema de internação 
funcione melhor. A capacidade 
do Padre e sua vontade de fazer 
acontecer certamente farão 
com que o Sinase, finalmente, 
seja colocado em prática em 
todo o Brasil. Em Brasília, vamos 
fazer contatos permanentes 
e tentar firmar uma parceria 
do CNJ com a Secretaria de 
Direitos Humanos, tudo a 
permitir que o sistema de 
justiça e o sistema de gestão 
das medidas socioeducativas 
possam funcionar melhor”.
Galhardo ressaltou que como 
membro da Comissão de 
Cidadania e Justiça do CNJ, 
a pedido do presidente do 
Conselho, Ministro Cezar 
Peluso, está fazendo um 

diagnóstico de todas as unidades de internação do País, como essas unidades atuam 
na proposta pedagógica e como se dá sua estrutura física. “Já visitei 11 estados e 
conheci muitas unidades de internação. Infelizmente, a maioria não cumpre o que 
diz o Sinase. Não há tratamento digno e suas estruturas são muito ruins. 
 O juiz João Baptista Galhardo Júnior também adiantou que o sistema NAI deverá, em 
breve, ser implantado nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPS) instaladas em áreas de 
maior concentração de violência no Rio de Janeiro (comunidades). 

NOVA SEDE DO NAI – A Prefeitura está construindo uma nova sede para o NAI. A obra 
está sendo realizada no Complexo de Segurança com a construção de um prédio, com 
área construída de 1.434 m2 (alojamentos, salas de aulas, salas administrativas, refeitório 
e área de convivência) mais quadra poliesportiva com 500 m2. A construtora A2 foi a 
vencedora do processo licitatório da primeira etapa da obra no valor de R$ 640.000,00, 
sendo R$ 500 mil de emenda parlamentar e o restante contrapartida do município.

Glória Saratt/PMSC

Trabalho do NAI São Carlos
é exemplo para todo o país
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